
DE ZEEUSCHE NACHTEGAEL 

(1623) 

DOOR 

J. G. FREDERIKS. 

I. 

IJ het sluiten van het verdrag in Februari waardoor 

Middelburg en gevolgelijk ook het geheele eiland Wal- 

cheren onder het gczag van den Prins van Oranje 
kwamen en voor goed bleven, boden stad en omstreken 

een tafereel aan van een allertreurigsten toestand. De 

insluiting had twintig maanden geduurd; de bevolking, 
vermeerderd door al de ellendigen, die van het platteland 
naar binnen de muren gevlucht en gedreven waren, 

was meer een hoop bedelaars, zonder huis of have. De handel verloopen, de 

nering in stilstand, de rijkdom gevlucht of hunne schatten behendig verborgen; 

de oude godsdienst afgeschaft, de geestelijkheid smadelijk verdreven; de bisschop 
van hartzeer en in een staat van vernedering gestorven, zijne schoone abdij 

verwoest, de cathedraal ontheiligd, de parochiekerken geplunderd, zijn lusthof 

Westhove tot een bouwval en een wildernis gemaakt. De burgerij, bezweken 

onder het lijden van zooveel angst en jammeren, slachtoffers van het zwaard des 

hongers en den adem eener pestilentie; hunne huizen verwaarloosd, verbrand, 



20 

verlaten; straten en pleinen der stad even onrein als onveilig, kweekplaatsen voor 

doodelijke ziekten en schuilhoeken voor de tot misdaden gedrevenc wanhopigen. 

Bloedig was soms de strijd, en nog doodelijker het stille lijden, dat onafscheidelijk 
van eene insluiting een zekeren, maar roemloozen dood tot uiteinde had, zelfs 

van weerlooze vrouwen, grijsaards en kinderen. En buiten de muren der benarde 

stad, had de gansche landelijke omgeving, en heeft bijna elk kerkdorp daarvan 

lang de sporen bewaard, waarvan nog menige ruine de sombere getuige is. De 

Souburg verbrand, Popkensburg geschonden, de dijken doorgestoken, het land, 

reeds zoo geteisterd door den Allerheiligenvloed, opnieuw door het zeewater over- 

stroomd ; de strijd bij Zoutelande, het gevecht bij het Spanjaardsputje; Koudelierke 

en Westkappel over?egeven 
aan de woede van den krijg. De oogst vernield, 

het vee geroofd, de vreedzame dorper verdr even en herschapen in een dapper 
soldaat of een verwilderden vrijbuiter. Weder in de stad, de volharding van 

regeering en van burgerij, de bevelhebber gesneuveld, de prelaat buiten zijn zetel 

gehouden, de burgers bezweken bij honderdtallen. Daarbuiten de machtelooslieid 

van den spaanschen landvoogd zonder geldmiddelen tegenover de onverschrok- 

kenheid en de uiterste offervaardigheid der landzaten. De zilte wateren gekleurd 
met het bloed van vreemden en landskinderen, gevallenen in den vernielingsstrijd, 
worstelencl op leven en dood om de benauwde veste te spijzigen, of haar te 

dwingen tot overgaaf. Daar weer de heldhaftigheid van den dapperen en ridder- 

lijken 1VONDRAGON, de onuitputtelijke vindingrijkheid en onwrikbare onversaagdheid 
der watergeuzen, ruwe vaderen onzer groote Marine der zeventiende eeuw; de 

lafhartigheid van BEAUVOIR, de strenge vasthoudendheid van Prins WiLLEM, 
onder wiens nauwlettend oog de uiterste strijd gestreden werd. Eindelijk alles 

beslist ten bate van de zaak der vrijheid, en Walcheren voor eens en voor altijd 
Geusch gemaakt. 

Maar nauwelijks had de Engel des Vredes zijne vleugelen hier doen ruischen, 
of het was, als had eene tooverroede alles aangeraakt. Reeds in de eerste dagen 
van April, en dus binnen zes weken na den overgang, schreef een spion van den 

spaanschen stadhouder over Vlaanderen, wat hij in de vrijgeworden hoofdstad 

had gevonden ; zijn verslag is in het Belgische Rijksarchief bewaard. Middelburg, 
was reeds overvol door de komst van ondernemende lieden van verschillenden 

landaard 1); de handel was met groote kracht aangegrepen, zelfs die met den 

1) De regeering droeg evenwel de noodig zorg om de stad te vrijwaren tegen de opeenhooping van 
allerlei geboefte en ging daarbij te werk op de grenzen der hardhandighcid af. De stadsrekeningen, zelfs van 
de latere jaren, verantwoorden gedurig scheepsvracht om scamele luiden over te voeren naer `'laenderen. 
Wat onnut volk was, werd eenvoudig aan de vijandelijke gewesten teruggezonden. (h'estcloo, IV, 62.) 
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vijand, die onze aanvoeren evenmin kon ontberen, als wij de hooge rechten 

van in- en uitvoer alsmede van vrijgeleide en de niet steeds redelijke winsten 

vermochten te missen; de huizen in de stad Middelburg en te Arnemuiden 

werden herbouwd, de woningen der dorpelingen, hunne landhoeven en kleinere 

of grootere lustplaatsen op het platteland werden alle vernieuwd, verfraaid, vergroot. 
De akkers werden bearbeid en bezaaid, de zveilanden geraakten weer vol vee; 
de handel bewoog zich veilig langs de kort geleden door roovers en plunderaars 
bezette wegen te land ; de koopvaardersvlag van Zeeland dekte allengs verder 

afgelegen zeeen; in macht en aanzien toenemende handelsvereenigingen vestigden 
zich tot in de Nieuwe Wereld, en de nijvere landzaat, die zijn voordeel meer in 

de nabijheid zocht, ontrukte menig vruchtbare landstreek aan de wateren der zee, 
waaraan zij prijsgegeven was in die dagen van rampspoed. 

Met de hevigheid van den strijd, welks verhaal het talent vordert om een 

Epos te schrijven, gaat de algeheele inspanning van den menschelijken geest 

onafscheidelijk samen. Elders werd gesproken van den leeuw met het zwaard en 

den leeuw met het boek. Het zinnebeeld is juist en van volkomen toepassing : 
ARCHIMEDES te Syracuse, LAVOISIER onder het schrikbewind met de guillotine. In de 

hevigste geschillen over het al of niet doordrijven van het Bestand, brengt het werk- 

tuig der onsterfelijke vinding van LIPPERt?Ey de Tijdingen uit den hemel, en leert 

het quadrant van LANSBERGEN aan den zeeman den weg vinden op de groote wateren. 

Het was voornamelijk in die dagen der uiting van zoo groote kracht, dat 

de jonkheid, die het loon van den strijd hunner vaderen zou genieten na de zoo 

moeilijk en eer vol verlsregen ontspanning, zich ging onderscheiden door eene 

vroeger ongekende geestesontwikkeling, beide in omvang en in diepte. Wie 

voortaan in den raad van land en stad zou invloed hebben, wie leidsman mocht 

begeeren te zijn in het leger of op de vloot, in de rechtszaal of bij de diplomatie, 

wist, dat de weg naar het standpunt van eer en grootheid liep door de scholen 

der wetenschap, naar de opvatting en den vrijen zin dezer dagen van nationale 

wedergeboorte. Vandaar, dat wij bijna elken jonkman van geboorte en die voor 

zich eene toekomst begeerde, zien opgaan naar de landsuniversiteit van Leiden, 

eerlang door meer hoogescholen gevolgd, waarna zij, als hunne studie heette 

volbracht te zijn, hunne blikken gingen verruimen door buitenlandsche reizen, 
waar zij ervaring konden opdoen, die alleen de groote maatschappij kon mede- 

deelen, of wetenschap en kunst verzamelen, hoffelijken omgang aanleeren, handels- 

studien maken en zich oefenen in hetgeen bij volkeren, geboren onder een zachteren 

hemel, het gemoed veredelt en den geest opwekt - de kunst in haren ganschen 

omvang en de fraaie letteren in hare nieuwe beteekenis op het voetspoor der 

Oude Wereld. 
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En hier komen wij als van zelf tot het tijdperk, waarin eene wedergeboorte 
van het gansche land een volbracht werk was, toen uit de Oude maatschappij 

verwijderd was, wat den geest van vrijheid en verlichting kon wederstaan, toen 

zachtere zeden en vreedzamer behoeften het streven waren eener verjongde 
menschheid. Voeg daarbij, wat de beoefenaar onzer geschiedenis steeds in het 

oog moet houden, welke groote daden verricht waren in dien archipel van de 

Schelde, en wat macht het kleine Zeeland ontwikkeld had in den reuzenkamp, 
zoodat het in den rang der zeven provincien ten minste onmiddellijk op Holland 

volgde, zoo niet daarmede volkomen gelijk stond. Vandaar zekere naijver tusschen 

de beide leden van den bondsstaat, eene oneenigheid tusschen de gewestelijke 
leidslieden en de landzaten onderling. 

Een der teerste plekken betrof het geschil der intellectueele beschaving. 
Holland had de universiteit en zetelde de vergaderingen van staats- en rechts- 

zaken, die in onze Republiek als orakelen golden. Er was eene schilderschool te 

2,eiden, te Haarlem, en elders. Er was eene dichtschool te Amsterdam, en de 

genius der dichtkunst troonde te Muiden. Het was een stilzwijgend vonnis over 

den Zeeuw, dat de Hollander gaarne onderschreef, om den landaard der eilanders 
' 

in de Schelde alles te ontzeggen, wat tot de hooge gave der poezie behoort; 
immers de lucht in dat gewest sloot elk begrip van welluidenden zang uit, en 

wat hunne verweerde stemmen voortbrachten, ivas niet anders dan het gekwaak 
van kikvorschen. Dat zij ook een nationalen Nachtegaal 1) hadden, die in wel- 

luidendheid voor geen anderen onderdeed, zouden zij betuigen door de uitgave 
van hun gemeenschappelijk dichtwerk. 

f 

Mr. A.POLLONIUS SCOTTE keerde, na zijne rechtsgeleerde studien voltooid, 

en de daarna gebruikelijke buitenlandsche reizen gedaan te hebben. naar zijne 

geboortestad Middelburg terug. Van 1602 tot 1600 was hij pensionaris dezer 

stad, waar destijds veel rechtszaken voorkwamen, zoo wegens geschillen over de 

lang gestoorde en onvolledig bekende jurisdictie der steden en parochien onderling, 

1) Dat de spotnaam Nachtegaal ock elders aan den kikvorsch onzer drassige streken werd gegeven, 
leert ons de heer F. D. O. OBREEN in het Rotterdamsch Jaarboekje in den derden jaargang, blz. 226. Aldaar 
wordt de Kikkersteeg, die zich op het Haagsche Veer bevindt, tusschen en 1620 afwisselend Kickersteeg 
en Ilollantsche I?Tachtcgaelsteeg genoemd. 

Nog opmerkelijker komt mij de volgende mededeeling van den heer arehivaris YlSVLlET voor, 
waardoor men geneigd zou worden de oorspronhelijkheid der vinding van dezcn Titel in twijfel te trehken. 

In het kohier van den honderdsten penning (te 8Iiddelburg) voor 1576 staat : 
In den Langen detft, Thuys gen'. Din Zeeitsckeii r1'achte?ael, bewoont als huerder JACQUES VAN DER 

MEERE, voor 7 L. gr. tsjrs. 
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als uit hoofde van zeevaart, koophandel, reederij en kaapvaart. SCOTTE, door 

geboorte en rang, een man van toenemende beteekenis, wenschte voor zich en de 

stad een paar jonge juristen te vinden, die opgeleid mochten worden in regeerings- 
zaken en het handelsrecht, en koos voor het eerste vak Mr. SIMON VAN BEAUMONT 

en voor het andere Mr. JACOB CATS, die kort geleden gepromoveerd waren. Zij 
vormden een drietal, waarvan hij de oudste en tevens de beschermheer der beide 

nieuwelingen was. BEAUMONT, een Dortenaar van goede afkomst, advocaat sedert 

1601, stond hem weldra ter zijde in het pensionarisambt, en CATS introduceerde 

hij bij de groote kooplieden der stad, op wier kantoren hij den loop van hun 

bedrijf kon aanleeren, voor zooverre zijn vak daarmede te doen had, terwijl deze 

omgang en zijne werkzaamheid onder die mannen van zoo groote onderneming 
hem aan praktijk moest helpen als advocaat, die zich zoo goed als uitsluitend 

zou toeleggen op zaken van het handelsrecht. 

Deze mannen van recht en wet waren bovendien dichters. De oudste van 

hen, die in r6o? lid in den Hoogen Raad werd, legde bij tijds de luit ter zijde. 
De Dortenaar, tot ambtelijke zelfstandigheid gekomen, had wel den lust tot de 

poezie behouden, doch kon er den tijd niet meer voor vinden; ook hechtte hij 
niet veel waarde aan dichterroem en eerst toen zijn jongste zoon reeds volwassen 

was, wist deze den destijds meer dan 5o-jarigen vader te bepraten, om een 

bundeltje dichtoefeningen van diens jonkheid te laten drukken. Gelijk hij aan 

prof. 1?TERULA schreef, 1) beoefende hij de poezie tot uitspanning. Velen in zijn 

tijd, en ScoT'1 E behoorde ook tot hen, hebben zich nooit hooger idealen dien- 

aangaande voorgesteld. De tooverroede van het verhevene in de kunst had hen 

niet aangeraakt; aandrift en niet te beheerschen behoefte aan de uiting hunner 

hoogere gewaarwordingen bezaten zij niet; zij schreven in rijm en maat, als de 

avonden lang waren of het weder hun het uitgaa.n verbood; of wel, als hun hoofd 

vermoeid was van inspanning en zorgen, als zij verlichting zochten voor den last 

hunner vaak ernstige werkzaamheden. JACOB CATS daarentegen was een dichter- 

lijke ziel. Reeds als schoolknaap gevoelde hij iets in zich, dat het was, ?alsof 
' 

hij verzen maken kon", en op zeldzaam hoogen leeftijd sluimerde hij in tot de 

groote ruste, toen aan zijn sterfbed de statige Alexandrijnen werden voorgelezen 
van het Gebedt, dat hij voorlang had geschreven, om te dienen in zijne "leste 

wyre". Het moge thans smaak zijn om den ouden Volkszanger tot de afmetingen 
van een vervelend rijmelaar terug te brengen, men mag niet vergeten, dat hij de 

lievelingsdichter geweest is van tienduizenden zijner landgenooten; dat hij in het 

buitenland geeerd is geworden, waar vertalingen in het Latijn, Duitsch en Engelsch 

1) Zie Ged. van BEAUMONT, ed. 1842, blz. 249. 
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hem eene wijdere heerschappij hebben geschonken, cn dat hij minstens acht 

menschelijke geslachten vervuld heeft met eerbiedvolle achting in zijn Vaderland 

en daarbuiten. 

CATS dan was de eerste van het Middelburgsche poetische drietal in de 

gelukkige jaren, waarmede de zeventiende eeuw ook het herboren Zeeland be- 

gunstigde. Wij willen het gezelschap, voor zooverre het een geheel was, dat met 
elkander persoonlijk verkeerde, zich allengs zien uitbreiden; daarop leeren wij 

kennen, wat ieder bijdroeg tot het kleine gedenkschrift van hun gemeenschappelijk 

bestaan, om te eindigen met de aanwijzing, hoe kort de dagen gesteld zijn geweest 
van dezen Middelburgschen dichterkring. Naar wij in bescheidenheid meenen, 
is dit korte, maar niet onbeteekenendc hoofdstuk der geschiedenis onzer letteren 

en van onze kunst nog niet met al de belangstelling nagegaan, weike inzonderheid 

de gewestelijke historic ons oplegt te schrijven. 
Eershalve maken wij voor de anderen melding van eene dichteres, JOHANNA 

COOMANS. Hare familie was, althans na den Spaanschen tijd, van Middelburg. 
Verscheiden personen van aanzien en dic beldeed waren met voorname ambten, 
worden daar genoemd, doch het is ons niet gelukt, onder deze haren vader te 

herkennen. Als men het Haagsche trouwboek letterlijk opvat, was zij in de 

hofplaats geboren, haar vader kan een dcr heeren COOMANS geweest zijn, die 

daar in onderscheidene regeeringscolleges zitting hadden. In r6II huwde zij en 

kwam te Middelburg woncn ; hierdoor kan weldra hare poetische gave aan het 

licht gekomen zijn, want dat hare Muze zich een weinig onverwacht heeft geopen- 

baard, zullen wij straks opmerken. Haar echtgenoot JOHAN VAN DERMEERSCHE 

was van dergelijke voorname familie; over zijn maatschappelijke betrekking is 

men het niet altijd eens geweest, daar enkelen hem een hoogeren rang gegeven 

hebben, niets minder zelfs dan rentmeester Bewesten-Schelde. In plaats van deze 

hooge betrekking, die de oude graaflijlLe justitie vertegenwoordigde, bekleedde hij 
een anderen post, schoon deze van veel gewicht was. De Staten van Zeeland 

benoemden, op de voordracht der regeering van Middelburg, een Rentmeester- 

generaal der graaflijke rentieren in hun gewest, en dit was ook VAN DER 

van i5g7 tot aan zijn dood in 1625. De renten, ten laste der graaflijkheid loo- 

pende, werden afzondcrlijk beheerd, en betaald uit de belasting op wijn en bier, 
die verpacht werd; deze sommen werden bij de verschillende rent.meesters der 

rentieren door de pachters gestort, en door hunnen rentmeester-generaal verant- 

woord aan de provinciale Rekenkamcr. 1) Over de dichteres als zoodanig volgt 
straks eene korte mededeeling. 

JACOB SCOTTE is thans aan de beurt, niet in zijn rang van dichter uit 

1) Tegenw. Staat van Zeeland, I, II2. 
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deze omgeving, maar als burgemeester van Middelburg en daardoor afgevaardigd 
in de hoogere Staatsvergaderingen. Bovendien was hij door den Engelschen 

Koning in den ridderstand opgenomen. Het was eene stilzwijgende overeenkomst, 

dat Holland de keuze had van onzen ambassadeur in Frankrijk, maar Zeeland 

zorgde dan voor onzen vertegenwoordiger in Whitehall. Zoo was dan deze 

broeder van genoemden APOL LONIUS afgezant geworden, en JACOB I kon wel niet 

minder doen, dan hem de gebruikelijke onderscheidiug toekennen, zoodat hij dan 

ook in het hier beschreven boek bekend staat en overal zwierig vermeld wordt, 

als "de Ridderlijcke Schot," met volkomen miskenning van het feit, dat zijne voor- 

ouders, hoe dapper en verdienstelijk ook, van buitenlui onder Ritthem afstamden. ' 
De plaats, die hier ingenomen wordt door de bijdragen van ADRIAAN 

HOFFER, zal ons blijken verre van gering te zijn. HOFFFERUS was een Zierikzee- 

naar, die eerst in 1610 te Leiden ging studeeren, burgemeester zijner vaderstad 
' 

was en die als zoodanig lid der Zeeuwsche Staten werd, zoodat hij daardoor ook 

te Middelburg optrad. Reeds in 1615 s schreef hij gedichten, doch begon die eerst 

laat in een bundel uit te geven, zooals wij zien zullen; meer dan middelmatige 

dichtergaven sierden dezen in elk opzicht achtenswaardigen man. Van gelijk soort, 
doch mincler onderscheiden door zijn dichtwerk, dat verre van vloeiend en wellui- 

dend is, was PHILIBERT VAN BORSELEN, een afstammeling uit den bastaardtalc 

van dit geslacht, dat naar Spreeuwenstein op Flakkee heet. Hij was te Goes 

geboren, waar zijn vader baljuw is geweest; in I6I5 bekleedde hij een der beide 

burgemeestersambten te Tholen, en kan derhalve sedert dien tijd in het verkeer 

der Middelburgsche pocten opgenomen zijn. In 1625 werd hij rentmeester 

Beoosten-Schelde en was toen nog twee jaar de stadgenoot van HOFFER; als 

dichter is hij bekend sedert 1605, en zijne afzonderlijk uitgegeven dichtwerken 

hebben het jaartal I6I en 1614. 

J OHAN DE BRUNE, dien wij hier ontmoeten, draagt den bijnaam van den 

Ouden, omdat hij een naamgenoot had, een zoon van zijn broeder IZAAK, well;e 

laatste als fiscaal op Amboina ten jare 1623, ons door zijne onbekwaamheid heeft 

gewikkeld in den zoogenaamden Engelschen moord. 1) JOHAN de Oude is in I588 

geboren, en was derhalve niet zoo heel jong meer bij de samenstelling van De 

Zeeusche Nachtegael; hij is eerst in 16y advocaat geworden en werd in 1649 

raadpensionaris der Staten van Zeeland; wij rekenen hem nog tot onze goede 

prozaschrijvers; beide oom en neef, waren in oude en nieuwe letteren belezen 

mannen, die niet altijd goed van elkander onderscheiden worden. 

Wegens zijne betrekking van schepen in het toenmaals heel wat anc'ers 

dan het tegenwoordige diepgezonken Vere, komt nu de beurt der vermelding aan 

1) Dr J. A. WORP, in Oud-Halland, i8go. 
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, 
ADRIAAN VALERIUS, uit een oud geslacht te Middelburg, waar zijn vader notaris 

was, die met de nieuwe orde van zaken was medegegaan, en wiens familienaam 

VALERII moest geschreven worden, als een patronymicum en WOUTERSZ. moet ' 

beduiden. 's Mans nagelaten werk, Neder-lantsche Gedenck-clanck, is een onschat- 

bare verzameling onzer historische liederen. In onze dagen is daaraan de schuldige 
eer bewezen als de bewaarplaats van het overschoone Wilhelmuslied in een oude 

toonzetting van den statigen Nederlandschen hymnus, die, tot lijdenspsalm gedicht, 
weerklonken heeft als een triumflied aan alle plaatsen der wereld, en thans na 

meer dan drie eeuwen nog den diepsten indruk teruggeeft van de herinnering 
aan de gebeurtenissen, die MARNIX bezield hebben, toen hij het als troostlied 

in den mond legde der "bedruckte ondersaten". Natuurlijk wordt hier het 

vraagstuk niet aangetast der oorspronkelijke zangwijze van het Wilhelmuslied. ' 
VAI,ERIUS heeft ons de woorden overgeleverd, zooals die in de eerste dagen der 

reuzenworsteling door MARNIX geschreven werden en waarvan het metrum voor 

menig historisch lied is aangewend; hij gaf daarbij de melodie, gelijk deze aan 

den zanger en den luitspeler van zijn tijd bekend was, zonder dat hiermede beslist 
. wordt, welke wijs gevolgd werd door een menschengeslacht van veertig jaar vroeger 

en met volkomen gemis van iedere aanwijzing, den oorsprong of de verandering 
der compositie betreffende. 

. Van Dr. PEUTEMANS zal hieronder meer gezegd worden, dan hetgeen 
. van hem bekend was, volgens oudere berichtgevers. Door zijn akademischen 

graad staat de advocaat en notaris Mr. JACOBUS LUYT naast hem. Wij weten 

aangaande dezen, dat hij in I6I op 19-jarigen leeftijd te Leiden ging studeeren 

en negen jaar later notaris te Middelburg werd. Tot zijne dichtproeven behooren 

nog de voormaals gebruikelijke lofverzen op de werken van, niet zelden voorname, 
kunstbroeders. Zoo treffen wij hem aan voor het bcroemde Voorhout van HUYGENS 

in 1622, en CATS' Self-strijdt, 1621, benevens voor diens Proteus, waarvan het 

octrooi van l6zg is, en wellicht alleen omdat die te Middelburg het licht zagen. 
Schoon JACOB HOBIUS burgemeester van Brouwershaven was en een neef 

van CATS heet, is hij ons niet van elders bekend. Zijn burgemeesterschap was 
' daar niets vreemds; het neefschap in die kleine plaats, met de uitgebreide betee- 

kenis,' aan die bloedbetrekking destijds gegeven, heldert niets op. ' Het ver- 

latijnschen van namen als JOBSE en VANDER HAVE in HOBIUS en HAVIUS, zelfs 

van CATZ of CATS in FELICIUS, leert ons weiiiig. De naam komt zelfs als 

doopnaam voor en is met de familie VAN DER VORM verbonden. De mechelsche 

prelaat zou van onzen HOBIUS met meer recht dan van VONDEL gezegd hebben; 

"Ge zait nog gienen CATS." 

Met ADRIAAN VAN DER MIJLE is ieder, die kerkhistorie gelezen heeft, 
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genoeg bekend; dat in zijne bijdragen hier en daar duisterheden zijn, zullen vlij 
later kunnen opmerken. Hij was in 1573 te 's-Heerenberg geboren, had de 

Heidelbergsche en Geneefsche hoogescholen bezocht en zijne eerste standplaats 
te Vlissingen gevonden in 1589. Van "Arminianery" beticht, werd hij afgezet, 

vestigde zich daarop in 1609 te Dordrecht en werd andermaal vijf jaar later 

kerkleeraar te Papendrecht, totdat de uitspraak der Synode hem weer ontsloeg 
en hij naar Dordrecht terugkeerde, waar hij in 1637 overleed. Misschien hebben 

zijne kerkelijke beslommeringen hem belet nauwkeurige kennis te nemen van 

hetgeen in den poetischen kring te Middelburg plaats had, want hij was kennelijk 
niet op de hoogte van het onderwerp, dat hij voor den Nachtegaal heeft bezongen, 

De uitvoering van het plan om dit album te verzamelen en in druk te 

geven was aan geoefende handen toevertrouwd, ten aanzien van het drukwerk en 

de illustratie; zelfs tot op zekere hoogte om er iets voor te schrijven, al was 't 

ook met ongelijke talenten ; eindelijk waren beide tot dit alles geroepenen bij 
uitnemendheid bekend in de geletterde kringen. Die taak om zulk een druk- en 

graveerwerk in de wereld te brengen, waarvan de inhoud moest toonen, wat 

Zeeland vermocht te leveren, was opgedragen aan de gebroeders VAN DER VENNEl). 
Eer ik van beide verdienstelijke mannen in het bijzonder zal spreken, wil 

ik mij het genoegen veroorloven, in dankbaarheid te gewagen van de hulp, ont- 

vangen van Mr. H. VAN VISVLIET, den reeds genoemden gemeente-archivaris, die 

Y, rnij de woonplaats dezer kunstenaars heeft leeren kennen. Gelijk eenigszins door 

plaatselijke kennis en redeneering voor mij vermoedelijk was, woonde JAN op de 

Lange Burcht, naast de Heerenbeurs naar den kant der Groenmarkt; thans is 

het huis gemerkt D 9, heet nog altijd het Blauw laken, is het eigendom der 

heeren A. M. en H. TAK en heeft door een zijraam licht van de Beurszijde, 
zooals ieder weet, die het terrein der galerij gedurende en buiten de kermis heeft 

bekeken. Wij kennen de eigenaars uit het oudste wijkregister der zestiende eeuw, 

tot op de Heeren TAK in onzen tijd, doch noemen alleen deze: Docter MATHYS 

LOBEL, nu ADRIAEN VAN DE VIVERE, nu JAN PR,. VANDE VENNE., nu ancominende 

JAN ROELANTS, ...... enz. 

Uit de Stadsrekeningen (KESTELOO IV, blz. 18) verneemt men, dat 

dr. MATTHIAS DE LOBEL in ISgo, een nieuw huis had en dat stond op de Garen- 

[of Groen-?]markt bij de nieuwe beurs, welke laatste ook in i 592 gebouwd werd. 

Dr. LOBELIUS, van Rijssel, de laatste lijfarts van Prins WiLLEJM I, trouw 

vriend van diens hofprediker LOYSELEUR DE VILLIERS, heer van Westhove; de 

1) Naar de uitspraak VAN DER VINNE; vandaar de kcnspreuk: ,;Ick soeck en vin", waarvan ADRIAEN 
veel gebruik maakte. VAN DER VINNE is bovendien de naam eener gcheel andere uitgeversfamilie. 
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geneeskundige was tevens een groot kruidkenner, wiens naam verbonden is aan 

een plantengeslacht, de lobeliae; hij vestigde zich later, in het najaar van I596? 
in Engeland, en overleed daar, zes jaar later. Zijne woning werd de drukkerij 
van een, in I592 uit Duisburg overgekomen bouckbinder, ADRIAAN VAN DE VIVERE, 
die toen poorter werd (KESTELOO, blz. 95); hij werkte onder het huisteeken van 

den vergulden bijbel, en de zaak had tot uithangteeken het Boek, met de plaats 
van Yes. 35 : 7, waar (natuurlijk niet volgens de Statenoverzetting, maar eerder 

volgens eene vertaling der vulgata) gelezen wordt: ,,Waer het te vooren drooch 

geweest is, daer sullen vivers sijn." In aanteekeningen, die ik voorheen te Mid- 

delburg uit de grafboeken maakte, zie ih, dat ADRIAAN VAN DE VIJVER aldaar 

in de Nieuwe kerk is begraven den 6 October 1617. Hoelang zijne erven de 

zaak aan hetzelfde adres hebben voortgezet, betreft ons tegenwoordig onder- 

zoek niet. 

JAN VAN DER VENNE, PIETERSZ. en zijn . broeder ADRIAAN waren geen 

Middelburgers van geboorte; de tweede wordt uitdrukkelijk een Delvenaar genoemd. 

JAN kocht dit huis het Blau laken, doch ik weet niet wanneer. Evenmin als zijn 
broeder is hij te Middelburg poorter geweest, en ook dit zou weinig licht geven, 
omdat ter verkrijging van dit recht geen tijd van voorafgaande inwoning vereischt 

werd; maar hij is zelfstandig meester in het boekverkoopersgild geworden, of, 
zooals het heette, vrij geworden, den I Mei 1620. Het is mogelijk, dat hij voorat 

als afhankelijk persoon werkzaam was, hetzij bij de firma, wier zaak hij later 

kocht, hetzij in vereeniging met ADRIAAN, die zich reeds geruimen tijd onledig had 

gehouden, al of niet bijgestaan door leerlingen en helpers, om CATS' werken te 

illustreeren, die bij VAN DER HELLEN en misschien elders voor rekening van den 

dichter gedrukt werden. Wij kennen meer dan eene dezer uitgaven, b.v. de 

.Maechden .plicht, alsmede de Sinn- en Minnebeelden van CA'rs, die voor JAN 
PIETERS bij VAN DER HELLEN gedrukt werden in 1618, en dus reeds twee jaar 
voor de verwerving van het vrijmeesterschap. JAN PIETERSZ, was niet alleen 

drukker, boek- en kunsthandelaar en, in den geest van zijne ondernemende tijd- 

genooten, zoo wat in alles thuis, maar hij was ook eenigermate dichter, getuige 
een lofvers op het Houwelick van CATS; bovendien deed hij ook aan de kunst. 

Reeds den 3 Mei 1625 werd hij begraven. Zijn broeder nam samen met de 

weduwe de zaken verder waar, totdat die geheel geregeld waren; daarna vertrok 

hij naar Den Haag. In de hofstad werd hij in 1625 lid van het Sint-Lucasgilde, 
was daarvan meermalen deken en overleed daar in 1662. Hij was een man van 

veelzijdig talent, en uit sommige proeven zijner letter oefeningen blijkt een meer 

dan middelmatige verdienste in poezie, wanneer hij wel te verstaan niet al te 

aardig wil zijn. 
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Meer dan men vermoeden zou, heeft ADRIAAN eene zelfstandige werk- 

zaamheid, eer die van zijn broeder aanvangt. Het heeft er van, dat beiden zich 

in 66n bedrijf vereenigd hadden; dat JAN drukte, uitgaf en een kunsthandeldeed, 

en de andere teekende, schilderde, dichtte en door middel zijner leerlingen voor 

het plaatwerk der uitgaven zorgde. Dan weer schijnt het, alsof zij toch afzon- 

derlijk huisden en dat ADRIAAN zich gevestigd had aan de andere zijde van de 

Beurs, naar den kant der Balans en dus op den hoek der straat, welke woning 
zeer duidelijk is voorgesteld op het prentje van den Mosselman. Ook hier is de 

kunstgeschiedenis de ontwarring en opheldering verschuldigd aan den archivaris . 

Mr. H. VAN VISVLIET. Een paar welwillende mededeelingen ontdekten, wat 

allengs drie eeuwen oud was geworden, zonder dat iemand zich de moeite had 

gegeven van tot stellige wetenschap te komen. 

De oude wijkregisters, en daarvan is dat van 1506 het eerste, geven ons 

eene duidelijke voorstelling van de Bogaardstraat, die omstreeks I s90 bebouwd 

werd en of naar de Orde der Bogarden heet, of naar den boomgaard van een 

klooster. Zooals aangewezen is, staat de Mosselman te schreeuwcn bij den hoek 

dezer straat, welke achterom de Langeburcht heenloopt, zoodat de tuin van 

doctor LOBELIUS moet grenzen aan de erven der huizen in de Bogaardstraat. 
Nu weet men, dat een der -woningen in genoemde straat in 159o toebehoorde 

aan HUBRECHT DE POURS, die eene rente daarop vestigde, waardoor de begrenzing 
van dit perceel volkomen bekend is. In 1616 blijkt, mede uit hetzelfde register 
van rentebrieven, dat dit huis datgene is, "waarin ADRIAEN VAN DE VENNE nu 
woont." Nadere opheldering geeft het trouwboek van Middelburg, waarin de 

volgende akte is opgenomen: 

Ondertrouwd 25 5 October 1614; getrouwd 10 November, ADRIAEN 
VAN DE VENNE, j. g. van Delft; en LYSABETH DE POURS, j. d. van Seroos- 
kerke in Zuydbevelandt 1). Testes : JAN VAN DE VENNE, broeder des bruy- 
degoms, tuycht dat den bruydegom vrijgeselle is. 

HUBRECHT DE PURS, vader van de bruydt bewillicht in 't huwelick. 

Voor zooveel deze woning betreft, verklaart dit huwelijk de aanteekening 
in het renteboek, dat deze post geroyeerd werd op verzoek van ADRIAAN VAN DE 

VENNE, omdat het perceel aan hem causa uxoris was vervallen bij successie. 

Na aldus iets van de uitwendige geschiedenis dezer broeders. gezegd te 

hebben, keeren wij tot de weduwe van JAN terug, CATHARINA DE GHEYN geheeten. 
Hier blijkt het weder, hoezeer kunstenaarsfamilicn moeielijk zijn na te gaan, 

1) Als deze bijvoeging juist is, kwam de bruid uit 's-Heer-Arendskerke, dat in de volksuitspraak Stras- 
kerke luidt en dus veel heeft van Stroskerke, voor Serooskerke (Valcheren of Schouwen). 
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omdat zij zoo vaak van woonplaats verwisselen, en evenzeer, dat men de eene 

door de andere leert kennen. Schoon dit niet geheel binnen de grenzen van het 

onderwerp valt, is de opmerking wellicht niet volslagen misplaatst, dat de beoefe- 

naars van dergelijke kunstvakken, als waarin de VAN DER VENNE'S uitmuntten, 

elkander vaak door aanhuwelijking bestonden. Zoo was de familie VAN DE VIVERE 

vermaagschapt met de HONDIUSSEN en deze weder met VAN DER KEERE (KAERI.US); 
hier blijken de VAN DER VENNE'S te behooren tot de DE GHEYNS. Van JACOB 

JANSZ. DE GHEYN, geboren te Utrecht omstreelcs 1522, en werkzaam als glas- en 
miniatuurschilder te Antwerpen in i 582, kennen wij drie kinderen, die onderschei- 

denlijk elkanders broeder, zuster en zwager heeten: JACOB DE GHEYN de Oude, 

reeds vroeg leerling van GOLTZIUS te Haarlem, in 1594 lid der rederijkerskamer 
te Amsterdam, doch zijn vast verblijf hebbende te Haarlem, waar hij in 1615 

overleed; hij huwde in 1595, als roomsch katholiek met EVA STALPERT VAN DER 

WIELE uit Den Haag; - ANNA DE GHEYN, in 1592 gehuwd met den Amster- 

damschen chirurgijn Mr. ADRIAAN VAN DEN BOSCH en eindelijk de ons reeds 

als weduwe en boedelhoudster van JAN PIETERSZ. VAN DER VENNE bekende 

CATHARINA DE GHEYN, om nu van uitgebreider verwantschapping niet te spreken. 
Ik had gehoopt, dat JAN PIETERSZ. en CATHARINA te Haarlem in de trouw- 

boeken zouden ontdekt worden, maar de herhaalde nasporingen van den heer 

bibliothecaris J. W. ENSCHEDT hebben de verkeerdheid dezer onderstelling aan- 

getoond. Daar ook elders de noodige opgave blijft ontbreken, rust hare verwantschap 

met andere leden der familie DE GHEYN op enkel gissingen. 
Het is duidelijk, dat de drukker JAN PIETERSZ. de verschillende bijdragen 

der medewerkenden tot een smaakvol boek zou samenvoegen, en dat ADRIAAN 

dit met zijne kunst moest opluisteren, onverminderd hetgeen elk hunner er in zou 

schrijven. Daar de eerste dus zoowat de redaktie in handen had, letten wij op 

zijne mededeelingen in de voorreden der afzonderlijke rubrieken van zijn "dryderley 

gesang", en op korte aanteekeningen bij sommige stukken. Wij zullen gelegenheid 
hebben dit te juister plaats op te merken, doch laten eene algemeene aanwijzing 

voorafgaan. De drukker verhaalt, hoe Junrouw VISSCHER van het plan der uitgave 

gehoord had en daarmede zoozeer was ingenomen, dat zij daarvoor dadelijk eene 

gulle bijdrage beschikbaar had, de berijming der psalmen V, VI, VIII en XIII. 

Deze zond zij, niet aan den uitgever, maar aan CATS. Wij komen hier tot het 

vermoeden, dat deze weer de ziel der onderneming was, als steeds de leidsman 

der kunstgenooten in deze poetische aangelegenheid. Zijne verplaatsing naar 

Dordrecht was lang te voorzien geweest; zijn vertrek was traag in het werk 

gegaan; destijds maakte men zulke banden ongaarne los, maar eindelijk verhuisde 

hij naar Holland. Was het denkbeeld in zijn vindingrijken geest ontstaan om 
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een album te hebben, dat hem, en wederkeerig aan al de kunstvrienden, eene 

vriendelijke herinnering zou worden, en dat tevens een gedenkteeken mocht zijn 
der hooge beschaving van Zeeland in zaken van poezie en beeldende kunst? En 

werd nu door het bezoek van ANNA ROEMERS en door zijn vertrek uit Zeeland 

de stoot gegeven tot volvoering van dit plan, dat, hoe snel en vaardig ook vol- 

bracht, toch blijkens den inhoud van sommige bijdragen eenige voorbereiding 
eischte? Hebben wij te doen met een souvenir voor CATS, met eene herinnering aan 

Hollands SAFFO, - met eene waardige daad van verzet tegen de geringschatting 
der beschaving in Zeeland, of - eenvoudig met eene kleine handelsonderneming 
der heeren VAN DER VENNE ? Zooveel is zeker, dat in het laatste geval - om eens 

eene hedendaagsche grootspraak te bezigen - deze uitgave volkomen is geslaagd: 
de eerste editie doet onze boekenwereld eer aan en de verschillende, ook gebrek- 

kige latere drukken toonen, dat de Zeeusche Nachtegael ende Desselfs dryderley 

gesang nog door twee jongere generatien gaarne gehoord werd. 

Wanneer de inzender eener kleine bijdrage zijn werk eene bladvulling 

ncemt, moge hij overmatig bescheiden zijn, want hij kan in een verloren hoekje 
soms iets heel gewichtigs zeggen. Een redactie moest dit woord niet kennen, 

en een beoordeelaar diende het spaarzaam te gebruiken. Hier evenwel hebben 

wij te doen met eenige dii minores, die misschien hunne namen en gedachtenis 
hebben bewaard gezien, daar zij van de inhoudstafel dezer verzameling uitgeknipt 

zijn voor een woordenboek van rijmers. Eenmaal toegelaten tot het aanzienlijker 

gezelschap in dezen bundel, mogen wij hun geene vermelding weigeren in deze 

bes?heiden studie. 

NICOLAAS ANTHONISZ. VAN DER DEELEN staat wel op de lijst, schoon 

wij dezen predikant DILENIUS plegen te noemen, doch 's mans naam komt onder 
' 

geen der stukken voor, zoodat hij voor verdere oproeping gevrijwaard is. Hij 
heeft van 1623 tot 1630 gepreekt te Stadt aan't Haringvliet en te Nieuwerkerk op 
Duiveland. Eindelijk werd hij naar het pas ingenomen 's-Hertogenbosch gezonden, 
waar hij weldra stierf. 

' 

PIEZ'ER VAN MELDERT was als graveur en als poeet een kunstbroeder van 

ADRIAAN VAN DER VENNE, doch aangaande hem is niets bekend. Zijn naam- 

genoot, die de prenten in SUIKERS en VERBURG maakte, is eene eeuw jonger. 

JOHANNES DE SWAEFF was ecn Middelburgsche taalmeester, die zijn 

behoorlijk aandeel kreeg van de belooningen, aan schrijvers of vertalers door de 

regeering voor hunne present-exemplarcn toegezonden. 
PIETER DE VOS was secretaris te Vere, waar dat ambt soms iets van eene 

erfelijke bediening in zijn geslacht heeft. - 
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JAN ROGIER of JOHANNES ROGERIUS zou ons bijnain den waan brengen, 
dat hij een vakgenoot van JAN VAN DER VENNE is, van wege zijne lijfspreuk: 

,,Myn geluck Is in druck", maar hij was een predikant, een man van goeden 

huize, te Middelburg geboren en in 't land van Schouwen werkzaam ; zijn laatste 

standplaats was Zierikzee, waar hij in 1654 overleed. Toen hij zijn Welkomst- 

groet aan Juffrouw VISSCHER schreef, was hij pas student, en dit bleef hij tien 

jaar. Door zijn huwelljken werd hij verwant met de familien MQGGE en BOEYE. 

De eereplaats In dit boek is gegeven aan JOHANNA COOMANS, voor haar 

Wapenschild, "alle eerlicke Iongmans toe-gheeygent". Deze rangschikking is 

eene beleefdheid, aan CATS verschuldigd, want dit gedicht is een terugslag op 

hetgeen hij zelf geschreven had in zijn Maechden-plicht, gelijk zij zelve zegt: 

Een Geest van onse tijt heeft onlancx uyt-ghegeven 
Een nieuwen Wapen-schilt, de maechden toegheschreven; 
En heeft er in gestelt een verschen druyventros, 

' 

Verciert met aerdich waes, en met een schoonen blos : 
Wt dit behendich werck can yder maghet lesen _ 
Het maechdelick bedrijf, het maeehdclieke wesen, 
En wat de maechdom voecht. 

Dit vernuft, zooals wij thans zouden zeggen, de Middelburgsche advocaat 

CATS, had zijn Wapenschilt, "alle eerbare maechden toe-ghe-cyghent", in 16is het 

licht doen zien, en zijn zededicht, opgeluisterd door cene weelderig ontworpen heral- 

dieke teekening van ADRIAAN VAN DER VENNE, gegraveerd door F. SCHILLEMANS, 

werd, met eene zeer gelijkende illustratie versierd, in denzelfden geest beantwoord. 

Het denkbeeld van zulk een wapenschild moge eene vinding van CATS zijn, die 

door de begaafde stadgenoote werd nagevolgd, doch het onderwerp kwam in den 

smaak, daar CA.TS er nog twee andere ontwierp en zelfs een jonger muzenzoon, 

FRANCOIS LE BLEU. twintig jaar later, in zijne Minnevlam en veelderhande slach 

van gedichten, (Leiden 1642 en Amsterdam 1659) een minnaarswapen met de 

voorstelling van den feniks heeft medegedeeld. ?) 

1) In den Staat "van goederen, bij Vrouwe ELISABETH CATS, weduwe vrouwe van Waelsdorp ten 
hbuwelicke aangebracht", (Collectie WASSENAER, Rijksarchief;, is ook sprake van dit wapenschild. Deze staat 
behoort oorspronkelijk tot hare huwelijksvoorwaarden met den Griffier MUSCH, getrouwd 25 Mei 1636. Tot 
haren inbreng behooiden : t 

,,Twee silvere' schaelen, vergult aan de kanten eLde in 't midden, synde daerin gedreven het maechden- 
wapen metten druyvcntros, by den Raetsheer CATS tot een pillegaeff gegeven." 

Mr. LEONARD CATS was de zoon van CORNELIS, den broeder van JACOB, aldus de volle neef van 
ELISABETH, bij wier doop den 5 Oct. 1618 zijne vrouw getuige was. In 1625 werd hij raadsheer in het hof 
van Vlaanderen. 

De teekening van ADR. VAN DER VENNE is dus gemaakt in het geboortejaar van ELISABETH. Indien dit 
kunstwerk den dichter heeft gcinspireerd, en daarna het denkbeeld deed ontstaan om de voorstelling, van het 
maagdenwapeu in gedreven zilverwerk aan het peetkind te schenken, kunnen we nauwelijks nalaten te denken 
aan het kwalijk vervulde voorteeken, dat daar zoo kiesch een onderwerp in verband werd gebracht met de 
later zoo galante Mevrouw MuscH.. 
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juffrouw VAN DER MEERSCHE had veel geluk met haar gedicht, waardoor 

zij onwederlegbaar getoond had, dichteres te zijn. Terwijl wij het aan hare vrienden 

niet euvel kunnen duiden, dat zij zoo opgetogen waren over haar onverwachte 

poetische verschijning, daar zij blijkbaar tot op dien tijd slechts als eene stille 

in den lande bekend was, doen ons hare verschillende dichtproeven wenschen, 

dat zij nog meer had kunnen geven, gedurende haar verder leven, dat eerst in , 

1659 eindigde. Haar welkomstlied aan ANNA ROEMERS is recht hartelijk; het 

trof haar, dat de beroemde Amsterdamsche reeds te Middelburg was aangekomen, 
toen zij dit vernam. De inderdaad wat opgewonden loftuitingen van MYLIUS 

beantwoordt zij met eene zeldzame zedigheid en haar dichtwerk, waarin CATS tot 

niets minder dan tot hoofddichter der Zeeuwen wordt uitverkoren door god Apollo 
in zijnen raad, toont genoegzaam, dat zij bevoegd was den eerbied voor den 

vertrokken geestverwant te vertolken voor den geheelen kring der geletterde stad- 

en gewestgenooten. Met reden en als een kundig beoordeelaar prijst de oude 

VAN DER MYLE haar Nieuwjaarslied, dat hem zoo aangenaam verrast had (III, 50-55.) 

Nog vinden wij dichtregelen van Juffrouw VAN DER MEERSCHE bij REVIUS en een 

albumvers aan PONTANUS; voor wie geen eigen dichtbundel hebben laten drukken, 

zijn de talrijke samenlezingen der zeventiende en achttiende eeuw veelal uitmun- 

tende bewaarplaatsen, zonder welke menig verdienstelijk stuk nlet meer thuis te 

brengen of wellicht geheel verloren zou gegaan zijn. 

Over de dichtwerken van Mr. SIMON VAN BEAUWONT - zijn tijdgenooten 
lazen en zeiden toen nog BTAUMUNT, in drie lettergrepen - is het volkomen 

overbodig iets te schrijven, na hetgeen daarvan is gezegd door den Litt, doct. 

JAN TIDEMAN, thans werkzaam aan de Koninklijke Bibliotheek, in zijne hoogst 

verdienstelijke uitgave van die Gedichten, welke nu ruim een halve eeuw geleden, 
het schaars bcreikte model zijn geworden van dergelijken uitmuntenden letterarbeid. 

Daar deze vriend van CATS eerst veel later de toestemming gaf om van zijne dicht- 

proeven een bundel te laten drukken, zooals hierboven verhaald is, kon hij heel 

wat voor De Zeeusche Nachtegael afstaan en dat daaronder de stukken zijn, gemerkt 
met de nog niet geheel duidelijk geworden initialen H. V. D., heeft Dr. TIDEMAN 

ons te goed geleerd, om dit hier te herhalen. Het is jammer, dat het BEAUyIONT'S 

besluit geweest is, om de dichtveder zoo vroeg neder te leggen. Als zijne gaven 
met zijn leeftijd evenredig waren ontwikkeld, zou hij stellig bewezen hebben, dat 

hij meer was dan iemand van zekeren aanleg, wien het slechts o ntbroken heeft 

aan het gevoel eener hoogere roeping als dichter en om meer te zijn dan iemand, 

die in rijm en maat schreef, wat hij Tydt-snipperinge noemt. 
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Hetzij men CATS hier houde voor den hoofddichter in dezen Zeeuwschen 

kring, hetzij als de gewichtigste persoonlijkheid bij den aanleg en de samenstelling 
van dit kunst-album, hij gaf hier geen voorbeeld van zijne overbekende vrucht- 

baarheid als dichter, en heeft zelfs deze verzameling voor zijn doen heel karig 
bedacht. Als men echter bedenkt, onder welke omstandigheden het geheel ont- 

staan is, kan de spaarzaamheid zijner medewerking niet zoo bevreemden. CATS 

had weinig of niets, gelijk wij nu spreken, in portefeuille: Zijne "schrijfcasse", 
zou HUYGENS gezegd hebben, was pas geledigd. Niet slechts had hij juist een 

paar kwartijnen het licht doen zien, maar ook den dagelijks aangroeienden voorraad 

van verzen gebezigd in herdrukken. Cupido Brille-man, hoezeer ook als zijn werk 

te herkennen, is niet eens door hem geteekend. Het Hollende paard, waarop Amor 

zijn gevaarlijken rit onderneemt, draagt zijn naam en niet minder zijn stempel 
in het viervoudige rijm : 

Als 't peert is opte loop, dan comt de toom te laat". 

Van meer bekendheid is de voorstelling van de "twee ghepaerde schelpe n." 
Het heeft er veel van, dat drie prenten, voor de verzamelde dichtwerken bestemd, 
hiertoe waren afgekeurd, dat Cupido met de notendoppen niet slechts werd over- 

geteekend en de acht regelen van het bijschrift later aangevuld en uitgebreid werden, 
doch dat dit alles, in het gunstigste geval, het drietal, nog wel dienen kon voor 

dit album. Bekend is het, hoe geestig de heer BEETS de zedeleer van de gebroken 

schelpen pasklaar heeft gemaakt voor de wederlegging der stelling, die CATS veel 

jaren lang in zijn weduwnaarschap heeft beleefd, zooals hij dit geleerd had: 

Niet fin gaet voor d'eerste trou. 

De drie overige bijdragen van den ouden volksdichter waren juist in den 

laatsten tijd geschreven. Op de komeet en de Synode van 1618 mocht hij - 

ADR. VAN DER VENNE had van het geduchte luchtverschijnsel eene teekening ge- 
maakt - wel iets zeggen : geheel vrij van astrologische neigingen was hij evenmin, 
als MELANCHTON, die ook niet meer dan een kind van zijn tijd was, en het stond 

bovendien goed voor een regeeringspersoon, gelijk onze naar boven strevende pen- 
sionaris, om te wijzen op de "straffende rod", die gereed werd gehouden voor 

hetgeen hij den ??tuymelgeest" van zijn tijd noemde. Met het lofdicht op het 

astronomisch boek van PHILIPPUS VAN LANSBERGEN voor zich, moet men erkennen, 
dat de schrandere advocaat, die zoolang met kooplieden en schippers had verkeerd, 

geen vreemdeling was in den sterrenhemel; bovendien blijkt hij verheven geweest 
te zijn boven het vooroordeel en de macht der overlevering door de toenmaals 
en nog lang daarna verketterde stelling te onderschrijven van den stilstand der 
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zon en de beweging der aarde. Dit boekje is in deze uitgave allerzeldzaamst 

geworden en was ons langen tijd alleen door dit gedicht bekend. Wijlen de oud- 

hooglecraar Dr. D. BIERENS DE HAAN beschrijft daarvan een exemplaar, dat uitge- 

geven is te Middelburg en verschenen in 1620. Het gedicht op den dood van 

den waardigen SIIVION RUYTINCK mist den sterfdag. Deze predikant der Hol- 

landsche gemeente te Londen overleed aldaar den 3 Januari 1621 1) en CATS 

heeft hem misschien daar leeren kennen, als hij voor zijne persoonlijke belangen 
de indijkingen aan de Teems ging bezichtigen, waarin hij, ook voor aanver- 

wanten en andere principalen betrokken was. Bovendien was RUYTINCK een der 

grootsche gedaanten op het tooneel van gedenkwaardige gebeurtenissen, die geleid 
werden door machtige geesten, rijk aan gaven van verstand en gemoed. 

1) Werken der MAxNtx-vereeniging, Serie III, di. I, blz. 3g,5, waar geschriften van zijne hand, met 
enkele dichtproeven voorkomen. 


